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دفتز داًطکذُ ادثیبت
ایزاى پسب ثحزاى ٍ رفتبر ّبی اجتوبػی :تغییز یب تکزار
دیي ٍ قزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
 آضٌبیی ٍ تحلیل ٍ ثزرسی چبلص ّبی رفتبری ًبضی اس ثحزاى ّبی اجتوبػی -ارائِ راّکبر ّبی داًطگبّی تَسط اسبتیذ ثِ هٌظَر هذیزیت ضزایط ثحزاى

خالصه طرح :

ثحزاى اجتوبػی ضیَع ٍیزٍس کزًٍب ٍ آسیت ّبیی کِ در ایي رٍس ّب ثز جَاهغ ٍارد ضذُ ثز کسی پَضیذُ ًیست،
ثحزاى ّبی اجتوبػی ( کزًٍب )سالهت ،اقتصبد ،اجتوبع،دیي ٍ توبهی جَاًت سًذگی اًسبى را ًطبًِ گزفتِ ٍ آًْب را
دستخَش تغییزاتی ًبخَضبیٌذ کزدُ است .هحذٍدیت ّبی رفتبری ًیش فطبر رٍحی ٍ رٍاًی ثسیبریی را ثز افزاد جبهؼِ
در ّز سٌی ٍ جبیگبُ اجتوبػی ٍارد کزدُ است؛ ثِ ّویي جْت دفتز سبسهبى داًطجَیبى در داًطکذُ ادثیبت ثزآى ضذ
تب ثبدػَت اساسبتیذ در حَسُ ّبی هختلف ثِ رفتبر ّبی اجتوبػی ٍ ایي هسئلِ کِ رفتبر ّبی اجتوبػی پس اس ثحزاى
ّبی هَجَد تکزار هیطًَذ ٍ یب دستخَش تغییز هی ضًَذ،ثپزداسًذ.
در ّویي راستب ،ثِ هٌظَر ثزرسی هطبلت فَق اس هٌظز سیبست ٍ جبهؼِ ضٌبسی اس جٌبة آقبی دکٌز هْذی ًجف سادُ
ػضَ ّیئت ػلوی گزٍُ ػلَم سیبسی داًطگبُ فزدٍسی ٍ جٌبة آقبی دکتز هجیذ فَالدثبى ػضَ ّیئت ػلوی گزٍُ
ػلَم اجتوبػی داًطگبُ فزدٍسی دػَت ثؼول آهذُ استّ ،وچٌیي اس جٌبة آقبی ػلی ثبغذار دلگطب داًطجَ دکتزی
گزٍُ تبریخ ثِ هٌظَر دثیز ٍ ریبست جلسِ دػَت ثؼول آهذُ تب در ایي جلسِ حضَر داضتِ ثبضٌذ.
ًحَُ اجزا ثزًبهِ ًیش ثب تَجِ ثِ ضیَع ٍیزٍس کزًٍب ٍ لشٍم رػبیت فبصلِ گذاری اجتوبػی ایي جلسِ ثِ صَرت
(  ) liveاس صفحِ ایٌستبگزام سبسهبى داًطجَیبى پخص ٍ ثِ طَر ّوشهبى،ایي جلسِ تَسط تین هستٌذ سبسی
سبسهبى داًطجَیبى ضجط ٍ پس اس تذٍیي ٍ ًگبرش فیلن ،در فضبی هجبسی هٌتطز خَاّذ ضذ.

زمان اجرا :

99/3/11

مکان اجرا :

سبلي ضَرا سبسهبى هزکشی جْبدداًطگبّی

